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ORDONANȚA NR. 497 / 24.10.2011 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 
aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
având în vedere obligația instituită de dispozițiile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004, 
având în vedere prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.378/25.08.2011, 
având în vedere că S.C. PROSANIO S.A. nu a depus la C.N.V.M. în termenul prevăzut de art.203 din Legea nr.297/2004, 

împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a  
S.C. GALFINBAND S.A. Galați, 

având în vedere că domnul Andronache Gelu este administrator al S.C. PROSANIO S.A., 
în conformitate cu prevederile art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.276 lit. b) și art.277 din Legea nr.297/2004 

privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 24.10.2011, 

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual 
ORDONANȚĂ 

Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 500 de lei domnul Andronache Gelu, în calitate de administrator al S.C. Prosanio S.A. 
acționar al S.C. GALFINBAND S.A. Galați (CUI:1633663). 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării 
amenzii se va transmite C.N.V.M., Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. În cazul în care amenda nu va fi 
achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 3. În aplicarea art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 S.C. Vulturul S.A. Comarnic (CUI:1327303), S.C. Altur S.A. Slatina 
(CUI:1520249), S.C. Fricom S.A. Galați (CUI:3552808), S.C. Pneu Service S.A. Galați (CUI:1626623), Procopenco Ala și  
S.C. Prosanio S.A. Tecuci (CUI:28307499), împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, au obligația să depună la 
C.N.V.M., în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a  
S.C. GALFINBAND S.A. Galați. 
Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi 
sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Andronache Gelu prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, 
precum și S.C. GALFINBAND S.A. Galați cu sediul în Galați, str. Smârdan nr.2 bis, jud. Galați. 
Art. 6. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 
sancțiunii. 
Art. 7. Prezenta ordonanță se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 498 / 24.10.2011 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 
aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
având în vedere obligația prevăzută de art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004, 
având în vedere prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.378/25.08.2011, 
având în vedere că S.C. Vulturul S.A. Comarnic nu a depus la C.N.V.M. în termenul prevăzut de art.203 din  

Legea nr.297/2004, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice de preluare 
obligatorie a S.C. GALFINBAND S.A. Galați, 

având în vedere că domnul Mihai Brânză este președintele consiliului de administrație al S.C. Vulturul S.A. Comarnic, 
în conformitate cu prevederile art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.276 lit. b) și art.277 din Legea nr.297/2004 

privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din  

data de 24.10.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 



ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 500 de lei domnul Mihai Brânză, în calitate de președinte al consiliului de 
administrație al S.C. Vulturul S.A. Comarnic acționar al S.C. GALFINBAND S.A. Galați (CUI:1633663). 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării 
amenzii se va transmite C.N.V.M., Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. În cazul în care amenda nu va fi 
achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 3. În aplicarea art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 S.C. Vulturul S.A. Comarnic (CUI:1327303), S.C. Altur S.A. Slatina 
(CUI:1520249), S.C. Fricom S.A. Galați (CUI:3552808), S.C. Pneu Service S.A. Galați (CUI:1626623), Procopenco Ala și  
S.C. Prosanio S.A. Tecuci (CUI:28307499), împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, au obligația să depună la 
C.N.V.M., în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a  
S.C. GALFINBAND S.A. Galați. 
Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi 
sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Mihai Brânză prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și 
S.C. GALFINBAND S.A. Galați cu sediul în Galați, str. Smârdan nr.2 bis, jud. Galați. 
Art. 6. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 
sancțiunii. 
Art. 7. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

ORDONANȚA NR. 499 / 24.10.2011 
În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 

aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
având în vedere obligația prevăzută de art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004, 
având în vedere prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.378/25.08.2011, 
având în vedere că S.C. PNEU SERVICE S.A. Galați nu a depus la C.N.V.M. în termenul prevăzut de art.203 din  

Legea nr.297/2004, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice de preluare 
obligatorie a S.C. GALFINBAND S.A. Galați, 

având în vedere că domnul Babii Florin este administrator al S.C. PNEU SERVICE S.A. Galați, 
în conformitate cu prevederile art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.276 lit. b) și art.277 din Legea nr.297/2004 

privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din  

data de 24.10.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
ORDONANȚĂ 

Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 500 de lei domnul Babii Florin, în calitate de administrator al S.C. PNEU SERVICE S.A. 
acționar al S.C. GALFINBAND S.A. Galați (CUI:1633663). 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării 
amenzii se va transmite C.N.V.M., Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. În cazul în care amenda nu va fi 
achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 3. În aplicarea art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 S.C. Vulturul S.A. Comarnic (CUI:1327303), S.C. Altur S.A. Slatina 
(CUI:1520249), S.C. Fricom S.A. Galați (CUI:3552808), S.C. Pneu Service S.A. Galați (CUI:1626623), Procopenco Ala și  
S.C. Prosanio S.A. Tecuci (CUI:28307499), împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, au obligația să depună la 
C.N.V.M., în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a  
S.C. GALFINBAND S.A. Galați. 
Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi 
sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Babii Florin prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și 
S.C. GALFINBAND S.A. Galați cu sediul în Galați, str. Smârdan nr.2 bis, jud. Galați. 
Art. 6. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 
sancțiunii. 
Art. 7. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

ORDONANȚA NR. 500 / 24.10.2011 
În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 

aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
având în vedere obligația prevăzută de art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004, 
având în vedere prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.378/25.08.2011, 
având în vedere că S.C. ALTUR S.A. Slatina nu a depus la C.N.V.M. în termenul prevăzut de art.203 din  



Legea nr.297/2004, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice de preluare 
obligatorie a S.C. GALFINBAND S.A. Galați, 

având în vedere că domnul Antonel-Cristi Bunu este președintele consiliului de administrație al S.C. ALTUR S.A. Slatina, 
în conformitate cu prevederile art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.276 lit. b) și art.277 din Legea nr.297/2004 

privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din  

data de 24.10.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
ORDONANȚĂ 

Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 500 de lei domnul Antonel-Cristi Bunu, în calitate de președinte al consiliului de 
administrație al S.C. ALTUR S.A. acționar al S.C. GALFINBAND S.A. Galați (CUI:1633663). 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării 
amenzii se va transmite C.N.V.M., Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. În cazul în care amenda nu va fi 
achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 3. În aplicarea art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 S.C. Vulturul S.A. Comarnic (CUI:1327303), S.C. Altur S.A. Slatina 
(CUI:1520249), S.C. Fricom S.A. Galați (CUI:3552808), S.C. Pneu Service S.A. Galați (CUI:1626623), Procopenco Ala și  
S.C. Prosanio S.A. Tecuci (CUI:28307499), împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, au obligația să depună la 
C.N.V.M., în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a  
S.C. GALFINBAND S.A. Galați. 
Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi 
sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Antonel-Cristi Bunu prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, 
precum și S.C. GALFINBAND S.A. Galați cu sediul în Galați, str. Smârdan nr.2 bis, jud. Galați. 
Art. 6. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 
sancțiunii. 
Art. 7. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

ORDONANȚA NR. 501 / 24.10.2011 
În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 

aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
având în vedere obligația prevăzută de art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004, 
având în vedere prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.378/25.08.2011, 
având în vedere că S.C. FRICOM S.A. Galați nu a depus la C.N.V.M. în termenul prevăzut de art.203 din  

Legea nr.297/2004, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice de preluare 
obligatorie a S.C.GALFINBAND S.A. Galați, 

având în vedere că doamna Lupu Lina Florentina este administrator al S.C. FRICOM S.A. Galați, 
în conformitate cu prevederile art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.276 lit. b) și art.277 din Legea nr.297/2004 

privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din  

data de 24.10.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
ORDONANȚĂ 

Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 500 de lei doamna Lupu Lina Florentina în calitate de administrator al  
S.C. FRICOM S.A. Galați acționar al S.C. GALFINBAND S.A. Galați (CUI:1633663). 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării 
amenzii se va transmite C.N.V.M., Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. În cazul în care amenda nu va fi 
achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 3. În aplicarea art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 S.C. Vulturul S.A. Comarnic (CUI:1327303), S.C. Altur S.A. Slatina 
(CUI:1520249), S.C. Fricom S.A. Galați (CUI:3552808), S.C. Pneu Service S.A. Galați (CUI:1626623), Procopenco Ala și  
S.C. Prosanio S.A. Tecuci (CUI:28307499), împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, au obligația să depună la 
C.N.V.M., în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a  
S.C. GALFINBAND S.A. Galați. 
Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi 
sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată doamnei Lupu Lina Florentina prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, 
precum și S.C. GALFINBAND S.A. Galați cu sediul în Galați, str. Smârdan nr.2 bis, jud. Galați. 
Art. 6. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 
sancțiunii. 
Art. 7. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 



 
ORDONANȚA NR. 502 / 24.10.2011 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 
aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
având în vedere obligația prevăzută de art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004, 
având în vedere prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.378/25.08.2011, 
având în vedere că doamna Procopenco Ala nu a depus la C.N.V.M. în termenul prevăzut de art.203 din  

Legea nr.297/2004, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice de preluare 
obligatorie a S.C.GALFINBAND S.A. Galați, 

în conformitate cu prevederile art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.276 lit. b) din Legea nr.297/2004 privind piața 
de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din  
data de 24.10.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 500 de lei doamna Procopenco Ala în calitate de acționar al S.C. GALFINBAND S.A. 
Galați (CUI:1633663). 
Art. 2. Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice a Sectorului 3, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. 
Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite C.N.V.M., Direcția Emitenți în 
termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în 
vederea executării silite. 
Art. 3. În aplicarea art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 S.C. Vulturul S.A. Comarnic (CUI:1327303), S.C. Altur S.A. Slatina 
(CUI:1520249), S.C. Fricom S.A. Galați (CUI:3552808), S.C. Pneu Service S.A. Galați (CUI:1626623), Procopenco Ala și  
S.C. Prosanio S.A. Tecuci (CUI:28307499), împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, au obligația să depună la 
C.N.V.M., în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a  
S.C. GALFINBAND S.A. Galați. 
Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi 
sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată doamnei Procopenco Ala prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire,  
precum și S.C. GALFINBAND S.A. Galați cu sediul în Galați, str. Smârdan nr.2 bis, jud. Galați. 
Art. 6. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 
sancțiunii. 
Art. 7. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 503 / 24.10.2011 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 
aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
având în vedere faptul că din datele și documentele pe care le deținem în legătură cu Jovline LTD Belize și Zalois LTD 

Belize, acționari ai S.C. Amonil S.A. Slobozia, aceștia au înfăptuit și înfăptuiesc o politică comună în legătură cu emitentul, 
luând în considerare faptul că de la intrarea în structura acționariatului a S.C. Amonil S.A. Slobozia a celor 2 acționari 

Jovline LTD Belize și Zalois LTD Belize și până în anul 2009 aceștia au avut același acționar unic și au votat identic în AGEA și 
AGOA a S.C. Amonil S.A. Slobozia în legătură cu probleme cu impact major asupra emitentului, conduită menținută și după 
modificările operate la data de 27.10.2009 în structura acționariatului Zalois LTD Belize, așa cum rezultă din hotărârile adoptate în 
AGOA/AGEA din datele de 25.11.2009, 27.04.2010 și 29.08.2011 (menținerea și reconfirmarea componenței Consiliului de 
Administrație, neadoptarea propunerii de majorare a capitalului social, schimbarea obiectului de activitate etc.), 

având în vedere că Jovline LTD Belize și Zalois LTD Belize dețin drepturi de vot care le conferă controlul asupra  
S.C. Amonil S.A. Slobozia, 

luând în considerare prevederile Ordonanțelor C.N.V.M. nr.662/19.11.2009, nr.663/19.11.2009, nr.88/18.02.2010, 
nr.89/18.02.2010, nr.462/19.10.2010, nr.463/19.10.2010, nr.497/04.11.2010, nr.498//04.11.2010, nr.11/12.01.2011, 
nr.12/12.01.2011, nr.111/22.03.2011 și nr.112/22.03.2011 potrivit cărora Jovline LTD Belize și Zalois LTD Belize, împreună cu 
persoanele cu care acționează în concertat, aveau obligația de a depune la C.N.V.M. documentația aferentă ofertei publice de 
preluare obligatorie a S.C. AMONIL S.A. Slobozia, 

având în vedere prevederile: 
- art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004; 
- art.2 alin.(1) pct.22 lit. a) și e) și art.23 lit. a) din Legea nr.297/2004; 
- art.2 alin.(3) lit. f) și i) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006; 
- art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.275, art.276 lit. b) și art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, 

cu modificările și completările ulterioare, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 24.10.2011, 

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 



ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează doamna Maria Georgiou în calitate de Director Unic al ZALOIS LTD Belize acționar al S.C. AMONIL S.A. 
Slobozia, cu amendă în sumă de 50.000 de lei. 
Art. 2. Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice, sector 3, București, în termen de 30 de zile de la comunicarea 
ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite C.N.V.M.,  
Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. JOVLINE LTD Belize și ZALOIS LTD Belize, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, au obligația ca în 
termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data emiterii prezentului act, să depună la C.N.V.M. documentația aferentă ofertei publice 
obligatorie de preluare a S.C. AMONIL S.A. Slobozia. 
Art. 5. În situația în care obligația prevăzută la art.4 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi 
sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 
ulterioare. 
Art. 6. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 
sancțiunii. 
Art. 7. Prezenta ordonanță va fi comunicată ZALOIS LTD Belize (59811) cu sediul în Belize, Barrack Road nr.35, Belize City și  
S.C. AMONIL S.A. Slobozia cu sediul în Slobozia, șoseaua Călărași km 4, jud. Ialomița. 
Art. 8. Prezenta ordonanță se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 504 / 24.10.2011 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 
aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
având în vedere faptul că din datele și documentele pe care le deținem în legătură cu Jovline LTD Belize și Zalois LTD 

Belize, acționari ai S.C. Amonil S.A. Slobozia, aceștia au înfăptuit și înfăptuiesc o politică comună în legătură cu emitentul, 
luând în considerare faptul că de la intrarea în structura acționariatului a S.C. Amonil S.A. Slobozia a celor 2 acționari 

Jovline LTD Belize și Zalois LTD Belize și până în anul 2009 aceștia au avut același acționar unic și au votat identic în AGEA și 
AGOA a S.C. Amonil S.A. Slobozia în legătură cu probleme cu impact major asupra emitentului, conduită menținută și după 
modificările operate la data de 27.10.2009 în structura acționariatului Zalois LTD Belize, așa cum rezultă din Hotărârile adoptate în 
AGOA/AGEA din datele de 25.11.2009, 27.04.2010 și 29.08.2011 (menținerea și reconfirmarea componenței Consiliului de 
Administrație, neadoptarea propunerii de majorare a capitalului social, schimbarea obiectului de activitate etc.), 

având în vedere că Jovline LTD Belize și Zalois LTD Belize dețin drepturi de vot care le conferă controlul asupra  
S.C. Amonil S.A. Slobozia, 

luând în considerare prevederile Ordonanțelor C.N.V.M. nr.662/19.11.2009, nr.663/19.11.2009, nr.88/18.02.2010, 
nr.89/18.02.2010, nr.462/19.10.2010, nr.463/19.10.2010, nr.497/04.11.2010, nr.498//04.11.2010, nr.11/12.01.2011, 
nr.12/12.01.2011, nr.111/22.03.2011 și nr.112/22.03.2011 potrivit cărora Jovline LTD Belize și Zalois LTD Belize, împreună cu 
persoanele cu care acționează în concertat, aveau obligația de a depune la C.N.V.M. documentația aferentă ofertei publice de 
preluare obligatorie a S.C. AMONIL S.A. Slobozia, 

având în vedere prevederile: 
- art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004; 
- art.2 alin.(1) pct.22 lit. a) și e) și art.23 lit. a) din Legea nr.297/2004; 
- art.2 alin.(3) lit. f) și i) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006; 
- art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.275, art.276 lit. b) și art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, 

cu modificările și completările ulterioare, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 24.10.2011, 

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
ORDONANȚĂ 

Art. 1. Se sancționează doamna Soteroula Constantinou în calitate de director unic al JOVLINE LTD Belize acționar al  
S.C. AMONIL S.A. Slobozia, cu amendă în sumă de 50.000 de lei. 
Art. 2. Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice, sector 3, București, în termen de 30 de zile de la comunicarea 
ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite C.N.V.M.,  
Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. JOVLINE LTD Belize și ZALOIS LTD Belize, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, au obligația ca în 
termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data emiterii prezentului act, să depună la C.N.V.M. documentația aferentă ofertei publice 
de preluare obligatorie a S.C. AMONIL S.A. Slobozia. 
Art. 5. În situația în care obligația prevăzută la art.4 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi 
sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 
ulterioare. 
Art. 6. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 
sancțiunii. 



Art. 7. Prezenta ordonanță va fi comunicată JOVLINE LTD Belize (59812) cu sediul în Belize, Barrack Road nr.35, Belize City și 
S.C. AMONIL S.A. Slobozia cu sediul în Slobozia, șoseaua Călărași km 4, jud. Ialomița. 
Art. 8. Prezenta ordonanță se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 505 / 24.10.2011 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
având în vedere faptul că domnul CIOFIAC LUCIAN împreună cu S.C. Trans Constructsib S.R.L. Sibiu, acționari ai  

S.C. RAFINĂRIA VENUS OILREG S.A. Buzău, au depășit pragul de 33% din drepturile de vot asupra S.C. RAFINĂRIA VENUS 
OILREG S.A. Buzău ca urmare a modificării structurii asociaților S.C. Trans Constructsib S.R.L. Sibiu conform  
Deciziei Administratorului unic din data de 05.11.2007 și nu au respectat prevederile art.203 din cadrul Legii nr.297/2004,  
cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art.271, art.272 lit. a) și art.273 alin.(1) lit. a) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital,  
cu modificările și completările ulterioare, 

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței de Comisie din  
data de 18.10.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul CIOFIAC LUCIAN, în calitate de acționar al S.C. RAFINĂRIA VENUS OILREG S.A. 
Buzău (CUI:1170160), pentru nerespectarea prevederilor art.203 din cadrul Legii nr.297/2004, cu modificările și completările 
ulterioare. 
Art. 2. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 
sancțiunii. 
Art. 3. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului CIOFIAC LUCIAN, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, 
precum și S.C. RAFINĂRIA VENUS OILREG S.A. Buzău cu sediul în Râmnicu Sărat, str. Costieni nr.106, jud. Buzău. 
Art. 4. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi 
contactată, la data comunicării ei către S.C. RAFINĂRIA VENUS OILREG S.A. Buzău și se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ORDONANȚA NR. 508 / 31.10.2011 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 
aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
având în vedere faptul că: 

- KALATSE INVESTMENTS LIMITED a depășit pragul de 33% din drepturile de vot asupra S.C. RAFINĂRIA ASTRA  
ROMÂNĂ S.A. Ploiești ca urmare a tranzacției din data de 04.06.2008; 

- DGS a notificat emitentul și pe KALATSE INVESTMENTS LIMITED cu privire la obligațiile ce îi revin acestuia din urmă potrivit 
dispozițiilor art.203 din Legea nr.297/2004, 

având în vedere prevederile art.272 lit. a) și art.273 alin.(1) lit. a) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital,  
cu modificările și completările ulterioare, 

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 24.10.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se sancționează cu avertisment KALATSE INVESTMENTS LIMITED cu sediul în Arsinois 55, Akropolis 12, Nicosia, Cipru 
(HE:191277), în calitate de acționar al S.C. RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ S.A. Ploiești (CUI:1346828). 
Art. 2. KALATSE INVESTMNETS LIMITED împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, are obligația să depună la 
C.N.V.M., în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice obligatorii de preluare a  
S.C. RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ S.A. Ploiești. 
Art. 3. În situația în care obligația prevăzută la art.2 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, KALATSE INVESTMENTS LIMITED 
va fi sancționată de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) și art.276 din  
Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată KALATSE INVESTMENTS LIMITED prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire, precum și S.C. RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ S.A. cu sediul în bd. Petrolului nr.59, Ploiești, jud. Prahova și va fi publicată în 
Buletinul C.N.V.M. 
Art. 5. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 6. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
 



DECIZIA NR. 1061 / 24.10.2011 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și 

modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.539/21.04.2010 și Decizia C.N.V.M. nr.352/11.04.2011, 
în temeiul art.33, art.13 și art.3 din Regulamentul C.N.V.M. nr.12/2010 privind atestarea organismelor de formare 

profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările ulterioare, 
având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr.144/17.06.2003, modificat prin atestatul C.N.V.M. nr.454/21.12.2004, 
având în vedere adresele Centrului de Pregătire Financiară Millenium înregistrate la C.N.V.M. cu nr.30110/11.10.2011, 

nr.30504/14.10.2011, nr.30890/19.10.2011 și nr.31138/21.10.2011, 
se emite următorul act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează organizarea de către Centrul de Pregătire Financiară Millenium a cursurilor de formare profesională continuă 
„Modificări legislative ale regulamentelor C.N.V.M. în perioada 2010-2011” având codurile M/PC.11-01, M/PC.11-02,  
M/PC.11-03, M/PC.11-04, M/PC.11-05, M/PC.11-06, ce vor avea loc în sistem online, în perioadele 24-29 octombrie 2011,  
31 octombrie-5 noiembrie 2011, 7 noiembrie-12 noiembrie 2011, 14 noiembrie-19 noiembrie 2011, 21 noiembrie-26 noiembrie 2011, 
respectiv 28 noiembrie-3 decembrie 2011. 
Art. 2. Ultimele 6 ore ale cursurilor menționate la art.1 vor avea loc la sala de curs, în următoarele locuri: 

- M/PC.11-01: Bacău, sediul SIF MOLDOVA; 
- M/PC.11-02: Craiova, sediul SIF OLTENIA; 
- M/PC.11-03: București, sediul INTERCOLLEGE; 
- M/PC.11-04: Arad, sediul SIF BANAT-CRIȘANA; 
- M/PC.11-05: Cluj-Napoca, sediul SSIF STK TRADING; 
- M/PC.11-06: București, sediul INTERCOLLEGE. 

Art. 3. Cursurile menționate la art.1 nu se vor finaliza cu susținerea unui examen de către absolvenții acestora. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării sale în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

DIRECTOR, 
Paul BARANGĂ 

DECIZIA NR. 1062 / 24.10.2011 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și 

modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.575/17.06.2011, 
în temeiul art.1 alin.(3) și art.4 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.26 alin.(1) și art.27 alin.(1) lit. a) și alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006 

privind serviciile de investiții financiare, 
în baza art.6 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare GM INVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.30059/11.10.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare a doamnei TRIFAN MIHAELA, acordată de C.N.V.M. 
prin Decizia nr.647/02.05.2007, în numele societății de servicii de investiții financiare GM INVEST S.A. cu sediul social situat în 
București, bd. Unirii nr.33, bl.A2, tronson 1, mezanin, cam.2A, 2B, 2C și 3, sector 3. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR02ASIF/291460 care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de agent pentru 
servicii de investiții financiare a doamnei TRIFAN MIHAELA. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
GM INVEST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

DECIZIA NR. 1063 / 24.10.2011 
În conformitate cu prevederile art.7 alin.(1) și (4), art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat 

prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.234 lit. b) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

ulterioare și ale art.74 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 24.10.2011,  

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se suspendă de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. SERVICII TEHNICE COMUNALE S.A. Sovata 
(CUI:1245246), începând cu data de 24.10.2011, ora 15. 
Art. 2. Prezenta decizie se va publica în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 



 
DECIZIA NR. 1068 / 26.10.2011 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și 
modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.575/17.06.2011, 
în baza dispozițiilor art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere că sunt îndeplinite prevederile art.13 alin.(1) lit. f) și art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile 

de investiții financiare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare SUPER GOLD INVEST S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.28009/21.09.2011, completată prin adresa nr.30634/17.10.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare SUPER GOLD  
INVEST S.A., ca urmare a desființării sediului secundar (agenție) din Drobeta-Turnu Severin, str. Horia nr.12, jud. Mehedinți. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare SUPER GOLD INVEST S.A. are obligația să transmită la C.N.V.M. copia 
certificatului de înregistrare de mențiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la O.R.C. a modificării în modul de 
organizare și funcționare menționată la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către societatea de servicii de investiții financiare SUPER GOLD 
INVEST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1069 / 26.10.2011 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și 
modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.575/17.06.2011, 
în temeiul art.1 alin.(3) și art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) lit. f), art.15 și art.17 alin.(1), (4) și (5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 

privind serviciile de investiții financiare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare SUPER GOLD INVEST S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.28009/21.09.2011, completată prin adresa nr.30634/17.10.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează completarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare SUPER GOLD  
INVEST S.A. ca urmare a înființării sediului secundar (agenție) din Drobeta-Turnu Severin, str. Traian nr.109 (C2, parter), camerele 
5-6, jud. Mehedinți. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare 
mențiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificării intervenite în modul de 
organizare și funcționare ca urmare a înființării sediului secundar precizat la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data 
autorizației emise de către C.N.V.M. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația să mențină condițiile impuse la autorizarea sediului secundar pe 
toată durata de funcționare a acestuia, notificând C.N.V.M. orice modificări în termen de maximum 15 zile de la producerea 
acestora, anexând copii ale documentelor justificative. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
SUPER GOLD INVEST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1070 / 26.10.2011 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și 
modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.575/17.06.2011, 
în baza dispozițiilor art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere prevederile art.13 alin.(1) lit. f) și ale art.15 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de 

investiții financiare, 
având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare TRANSILVANIA CAPITAL S.A. 

nr.28237/22.09.2011, completată prin adresele nr.29380/04.10.2011 și nr.30497/13.10.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare TRANSILVANIA CAPITAL S.A., 
ca urmare a retragerii autorizației de funcționare pentru următorul sediu secundar (sucursală): 

- București, str. Hristo Botev nr.1, sector 3. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare TRANSILVANIA CAPITAL S.A. are obligația să transmită la C.N.V.M. copia 



certificatului de înregistrare mențiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la O.R.C. a modificării în modul de 
organizare și funcționare menționate la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare 
TRANSILVANIA CAPITAL S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1071 / 26.10.2011 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și 
modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.575/17.06.2011, 
în temeiul art.1 alin.(3) și art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza art.13 alin.(1) lit. f), art.15 și art.17 alin.(1) și (2) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții 

financiare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare TRANSILVANIA CAPITAL S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.28238/22.09.2011, completată prin adresele nr.28507/26.09.2011, nr.29380/04.10.2011 și nr.30497/13.10.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează completarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare TRANSILVANIA 
CAPITAL S.A. ca urmare a înființării sediului secundar (sucursală) din Miercurea Ciuc, str. Kossuth Lajos nr.24, jud. Harghita. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare 
mențiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de 
organizare și funcționare ca urmare a înființării sediului secundar precizat la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data 
autorizației emise de către C.N.V.M. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația să mențină condițiile impuse la autorizarea sediilor secundare pe 
toată durata de funcționare a acestora notificând C.N.V.M. orice modificări în termen de maximum 15 zile de la producerea acestora, 
anexând copii ale documentelor justificative. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare 
TRANSILVANIA CAPITAL S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1072 / 26.10.2011 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și 
modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.575/17.06.2011, 
în temeiul art.1 alin.(3) și art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) lit. e) și art.15 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de 

investiții financiare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare TRANSILVANIA CAPITAL S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.28236/22.09.2011, completată prin adresele nr.29380/04.10.2011 și nr.30497/13.10.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare TRANSILVANIA CAPITAL S.A. 
ca urmare a schimbării sediului social din Miercurea Ciuc, str. Kossuth Lajos nr.24, jud. Harghita, în București, str. Dr. Iacob Felix 
nr.28, et.4, sector 1, în conformitate cu Hotărârea A.G.E.A. nr.7 din data de 12.09.2011. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare 
mențiuni și a certificatului de înregistrare, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a 
modificărilor intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a schimbării sediului social, dar nu mai târziu de 90 de zile 
de la data autorizației emise de către C.N.V.M. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația să mențină condițiile impuse la autorizarea sediului social pe toată 
durata de funcționare a acestuia notificând C.N.V.M. orice modificări în termen de maximum 15 zile de la producerea acestora, 
anexând copii ale documentelor justificative. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către societatea de servicii de investiții financiare  
TRANSILVANIA CAPITAL S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1073 / 26.10.2011 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și 
modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.575/17.06.2011, 
în temeiul art.1 alin.(3), art.9 și art.14 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 



ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) lit. d) și art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții 

financiare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare TRANSILVANIA CAPITAL S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.27599/15.09.2011, completată prin adresele nr.27724/16.09.2011, nr.29380/04.10.2011 și nr.30497/13.10.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare TRANSILVANIA CAPITAL S.A. 
ca urmare a modificării componenței conducerii societății, prin numirea domnului Ceuca Bogdan-Alin și a doamnei Rădulescu Irina 
Corona în calitate de conducători, în locul domnilor Țibichi Liviu Nicolae și Popescu Valentin, în conformitate cu prevederile  
Hotărârii CA din data de 12.09.2011. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare TRANSILVANIA CAPITAL S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia 
certificatului de înregistrare mențiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării 
intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței conducerii societății, dar nu mai târziu de  
90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare 
TRANSILVANIA CAPITAL S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1074 / 26.10.2011 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și 
modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.575/17.06.2011, 
în temeiul art.1 alin.(3) și art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) lit. d) și art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții 

financiare, 
având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare TRANSILVANIA CAPITAL S.A., înregistrată la 

C.N.V.M. cu nr.27599/15.09.2011, completată prin adresele nr.28075/21.09.2011, nr.28507/26.09.2011, nr.29380/04.10.2011 și 
nr.30497/13.10.2011, 

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare TRANSILVANIA CAPITAL S.A., 
ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, prin numirea în calitatea de membri a doamnei Rădulescu Irina 
Corona, respectiv a domnilor Woinar Günter și Stummer Josef Julius, în locul domnilor Țibichi Liviu Nicolae, Ilyes Janos, 
Bajko Nicolae, Popescu Valentin și Lukacs Laszlo-Csaba, în conformitate cu prevederile Hotărârii AGOA nr.8 din  
data de 12.09.2011. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare TRANSILVANIA CAPITAL S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia 
certificatului de înregistrare mențiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării 
intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, precizată la art.1, 
dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare 
TRANSILVANIA CAPITAL S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M. forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

DECIZIA NR. 1075 / 26.10.2011 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și 

modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1037/19 octombrie 2011, 
în temeiul art.33 și art.13 din Regulamentul C.N.V.M. nr.12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională,  

a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările ulterioare, 
având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr.22/10.03.2011, 
având în vedere adresa Asociației Brokerilor înregistrată la C.N.V.M. cu nr.30977/19.10.2011, 
se emite următorul act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează organizarea, de către Asociația Brokerilor, a cursurilor de formare profesională continuă: 

(1) „Leadership”, cod FPC C9 7 2011, ce va avea loc la București, în perioada 5-9 decembrie 2011, pentru care examenul va avea 
loc în ziua de 9 decembrie 2011; 

(2) „Produse de investiții folosite în alte state UE, condiții și tehnici de implementare în România”, cod FPC C10 7 2011 și 
FPC C10 8 2011, ce vor avea loc la Cluj-Napoca, respectiv Sibiu, în perioada 7-11 noiembrie 2011, respectiv 12-16 decembrie 
2011, pentru care examenele vor avea loc în zilele de 11 noiembrie 2011, respectiv 16 decembrie 2011; 

(3) „Planificarea vânzării”, cod FPC C1 6 2011, ce va avea loc la București, în perioada 14-18 noiembrie 2011, pentru care 
examenul va avea loc în ziua de18 noiembrie 2011; 



(4) „Comunicare”, cod FPC C8 5 2011 și FPC C8 6 2011, ce vor avea loc la București, în perioada 14-18 noiembrie 2011, 
respectiv 12-16 decembrie 2011, pentru care examenele vor avea loc în data de 18 noiembrie, respectiv 16 decembrie 2011; 

(5) „Identificarea și găsirea de soluții la nevoile clientului”, cod FPC C2 2 2011, ce va avea loc în Craiova, în perioada 21-25 
noiembrie 2011, pentru care examenul va avea loc în data de 25 noiembrie 2011; 

(6) „Management financiar/Management de risc al investițiilor”, cod FPC C4 6 2011 și FPC C4 7 2011,ce vor avea loc la 
București, în perioadele 21-25 noiembrie 2011, respectiv 12-16 decembrie 2011, pentru care examenele vor avea loc în zilele de 
25 noiembrie 2011, respectiv 16 decembrie 2011; 

(7) „Tehnici de negociere”, cod FPC C3 3 2011, FPC C3 4 2011 și FPC C3 5 2011, ce vor fi organizate în București  
(FPC C3 3 2011 și FPC C3 5 2011), respectiv în Brașov (FPC C3 4 2011), în perioadele 7-11 noiembrie 2011, 5-9 decembrie 
2011, respectiv 12-16 decembrie 2011, pentru care examenele vor avea loc în zilele de 11 noiembrie 2011, 9 decembrie 2011 și 
respectiv 16 decembrie 2011; 

(8) „Legislație europeană și noi reglementări în domeniul financiar”, cod FPC C11 1 2011 și FPC C11 2 2011, ce vor avea loc 
la București, în perioadele 21-25 noiembrie 2011, respectiv 5-9 decembrie 2011, pentru care examenele va avea loc în zilele de 
25 noiembrie 2011, respectiv 9 decembrie 2011; 

(9) „Managementul resurselor umane”, cod FPC C7 1 2011, ce va avea loc în București, în perioada 9-13 noiembrie 2011, 
pentru care examenul va avea loc în data de 13 noiembrie 2011; 

(10) „Aspecte juridice/contabile referitoare la deschiderea unei afaceri și la dezvoltarea acesteia”, cod FPC C6 1 2011, ce va 
avea loc în București, în perioada 9-13 noiembrie 2011, pentru care examenul va avea loc în data de 13 noiembrie 2011; 

(11) „Întocmirea planurilor de afaceri”, cod FPC C5 1 2011, ce va avea loc în Iași, în perioada 14-18 noiembrie 2011, pentru care 
examenul va avea loc în data de 18 noiembrie 2011. 

Art. 2. Comisiile de examinare pentru cursurile mai sus menționate vor avea următoarea componență: 
A) Pentru cursul cu codul FPC C9 7 2011: 

- Mihai Lilea   - președinte; 
- Alin Bitere   - membru; 
- Mihai Constăndel Mircea  - membru; 
- Mihaela Grozaiu   - membru supleant; 
- Anca Dobrea   - membru supleant; 

B) Pentru cursul cu codul FPC C10 7 2011: 
- Alin Bitere   - președinte; 
- Victor Rădulescu  - membru; 
- Nicolae Gherguș   - membru; 
- Mihaela Grozaiu   - membru supleant; 
- Anca Dobrea   - membru supleant; 

C) Pentru cursul cu codul FPC C10 8 2011: 
- Victor Rădulescu  - președinte; 
- Balaj Lazăr   - membru; 
- Nicolae Gherguș   - membru; 
- Mihaela Grozaiu   - membru supleant; 
- Anca Dobrea   - membru supleant; 

D) Pentru cursul cu codul FPC C1 6 2011: 
- Leontin Mihai   - președinte; 
- Mihai Lilea   - membru; 
- Luțașu-Codreanu Răzvan Cristian - membru; 
- Radu Cristian-Marian  - membru supleant; 
- Iustin Ivlev   - membru supleant; 

E) Pentru cursul cu codul FPC C8 5 2011: 
- Leontin Mihai   - președinte; 
- Mihai Lilea   - membru; 
- Magdalena Bunea  - membru; 
- Irina Dogaru   - membru supleant; 
- Mihai Mariana Mădălina  - membru supleant; 

F) Pentru cursul cu codul FPC C8 6 2011: 
- Alin Bitere   - președinte; 
- Mihai Lilea   - membru; 
- Magdalena Bunea  - membru; 
- Irina Dogaru   - membru supleant; 
- Mihai Mariana Mădălina  - membru supleant; 

G) Pentru cursul cu codul FPC C2 2 2011: 
- Alin Bitere   - președinte; 
- Victor Rădulescu  - membru; 
- Radu Cristian Marian  - membru; 
- Ivlev Iustin   - membru supleant; 
- Luțașu-Codreanu Răzvan Cristian - membru supleant; 



H) Pentru cursul cu codul FPC C4 6 2011: 
- Mihai Lilea   - președinte; 
- Leontin Mihai   - membru; 
- Iulian Panait   - membru; 
- Mihaela Grozaiu   - membru supleant; 
- Anca Dobrea   - membru supleant; 

I) Pentru cursul cu codul FPC C4 7 2011: 
- Leontin Mihai   - președinte; 
- Marius Acatrinei   - membru; 
- Iulian Panait   - membru; 
- Mihaela Grozaiu   - membru supleant; 
- Anca Dobrea   - membru supleant; 

J) Pentru cursul cu codul FPC C3 3 2011: 
- Mihai Lilea   - președinte; 
- Leontin Mihai   - membru; 
- Radu Cristian Marian  - membru; 
- Ivlev Iustin- membru supleant; 
- Luțașu-Codreanu Răzvan Cristian - membru supleant; 

K) Pentru cursul cu codul FPC C3 4 2011: 
- Leontin Mihai   - președinte; 
- Victor Rădulescu  - membru; 
- Radu Cristian Marian  - membru; 
- Ivlev Iustin   - membru supleant; 
- Luțașu-Codreanu Răzvan Cristian - membru supleant; 

L) Pentru cursul cu codul FPC C3 5 2011: 
- Alin Bitere   - președinte; 
- Mihai Lilea   - membru; 
- Radu Cristian Marian  - membru; 
- Ivlev Iustin   - membru supleant; 
- Luțașu-Codreanu Răzvan Cristian - membru supleant; 

M) Pentru cursul cu codul FPC C11 1 2011: 
- Leontin Mihai   - președinte; 
- Mihai Lilea   - membru; 
- Narcisa Galina Oprea  - membru; 
- Mihaela Grozaiu   - membru supleant; 
- Anca Dumitru   - membru supleant; 

N) Pentru cursul cu codul FPC C11 2 2011: 
- Alin Bitere   - președinte; 
- Mihai Lilea   - membru; 
- Narcisa Galina Oprea  - membru; 
- Mihaela Grozaiu   - membru supleant; 
- Anca Dumitru   - membru supleant; 

O) Pentru cursul cu codul FPC C7 1 2011: 
- Leontin Mihai   - președinte; 
- Mihai Lilea   - membru; 
- Mihai Mariana Mădălina  - membru; 
- Mihaela Grozaiu   - membru supleant; 
- Anca Dobrea   - membru supleant; 

P) Pentru cursul cu codul FPC C6 1 2011: 
- Mihai Lilea   - președinte; 
- Leontin Mihai   - membru; 
- Dimulescu Mariana Meri  - membru; 
- Radu Cristian-Marian  - membru supleant; 
- Mihaela Grozaiu   - membru supleant; 

R) Pentru cursul cu codul FPC C5 1 2011: 
- Victor Rădulescu  - președinte; 
- Alin Bitere   - membru; 
- Radu Cristian Marian  - membru; 
- Ivlev Iustin   - membru supleant; 
- Mihaela Grozaiu   - membru supleant. 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Buletinul electronic al C.N.V.M. 
DIRECTOR, 

Paul BARANGĂ 



 
DECIZIA NR. 1076 / 26.10.2011 

În temeiul articolelor 2, 7 și 9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 
aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul art.211 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital coroborat cu dispozițiile art.89 alin.(1) din 
Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
ca urmare a adresei SSIF INTERCAPITAL INVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.30613/14.10.2011, 
având în vedere hotărârea A.G.E.A. a S.C. ARTEGO S.A. din data de 11.11.2010 publicată în Monitorul Oficial 

nr.4732/23.11.2010, 
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței 

din data de 26.10.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă prospectul întocmit în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de  
S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. a acțiunilor emise de S.C. ARTEGO S.A. Târgu Jiu. 
Art. 2. Prezentul act individual se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 1078 / 26.10.2011 

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin 
OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, a Dispunerii de măsuri nr.8/2006 și  

art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011, 
ca urmare a transmiterii de către S.C. CONFARG S.A. Argeș a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 

26.04.2011 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României,  
Partea a IV-a, nr.1749/17.05.2011 și înregistrată la ORC prin CIM nr.19493/11.05.2011, 

având în vedere Atestatul nr.123/26.10.2011 prin care s-a luat act de CIM nr.19493/11.05.2011, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 24.10.2011,  

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. CONFARG S.A. Argeș (CUI:156094) începând cu 
data de 28.10.2011. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 1079 / 27.10.2011 

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) și art.10 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat 
prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital și art.43 alin.(2) din Legea nr.85/2006 privind 
procedura insolvenței, 

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1341/13.10.2010, nr.1645/15.12.2010 și nr.577/17.06.2011, 
conform Notificării nr.463/28.04.2011, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.5.421/10.05.2011,  

prin Încheierea nr.100/26.04.2011 pronunțată de Tribunalul Botoșani în dosarul nr.4492/40/2011, împotriva debitoarei  
S.C. AGROMEC BALUȘENI S.A. Botoșani s-a deschis procedura insolvenței în forma simplificată (faliment),  
iar Nord Expert IPURL a fost numit lichidator judiciar al acestei societăți, 

ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de  
S.C. AGROMEC BALUȘENI S.A. Botoșani, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacționare pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. AGROMEC BALUȘENI S.A. Botoșani  
(CUI:8181646) începând cu data de 31.10.2011. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

DECIZIA NR. 1080 / 27.10.2011 
În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) și art.10 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat 

prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și art.2 din 

Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011, 
în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1341/13.10.2010, nr.1645/15.12.2010 și nr.577/17.06.2011, 
conform Notificării nr.463/28.04.2011, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.5.421/10.05.2011,  

prin Încheierea nr.100/26.04.2011 pronunțată de Tribunalul Botoșani în dosarul nr.4492/40/2011, împotriva debitoarei  



S.C. AGROMEC BALUȘENI S.A. Botoșani s-a deschis procedura insolvenței în forma simplificată (faliment),  
iar Nord Expert IPURL a fost numit lichidator judiciar al acestei societăți, 

având în vedere Decizia nr.1079/27.10.2011 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. AGROMEC 
BALUȘENI S.A. Botoșani, 

ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de  
S.C. AGROMEC BALUȘENI S.A. Botoșani, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. AGROMEC BALUȘENI S.A. Botoșani (CUI:8181646) începând 
cu data de 31.10.2011. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

DECIZIA NR. 1081 / 27.10.2011 
În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) și art.10 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat 

prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și  

art.43 alin.(2) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței, 
în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1341/13.10.2010, nr.1645/15.12.2010 și nr.577/17.06.2011, 
având în vedere informațiile furnizate pe website-ul Ministerului Justiției - Buletinul Procedurilor de Insolvență,  

conform cărora prin Sentința comercială nr.1676/F/07.12.2010 pronunțată de Tribunal Argeș în dosarul nr.1012/1259/2010, 
împotriva debitoarei S.C. AGROMEC VEDEA S.A. Argeș s-a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvență și s-a numit 
lichidatorul judiciar al acesteia, 

ca urmare a „Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de  
S.C. AGROMEC VEDEA S.A. Argeș”, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. AGROMEC VEDEA S.A. Argeș (CUI:185839) 
începând cu data de 28.10.2011. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

DECIZIA NR. 1082 / 27.10.2011 
În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) și art.10 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat 

prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și art.2 din 

Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011, 
în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1341/13.10.2010, nr.1645/15.12.2010 și nr.577/17.06.2011, 
având în vedere informațiile furnizate pe website-ul Ministerului Justiției - Buletinul Procedurilor de Insolvență, conform 

cărora prin Sentința comercială nr.1676/F/07.12.2010 pronunțată de Tribunalul Argeș în dosarul 1012/1259/2010, împotriva 
debitoarei S.C. AGROMEC VEDEA S.A. Argeș s-a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvență și s-a numit lichidatorul 
judiciar al acesteia, 

având în vedere Decizia nr.1081/27.10.2011 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de  
S.C. AGROMEC VEDEA S.A. Argeș, 

ca urmare a „Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de  
S.C. AGROMEC VEDEA S.A. Argeș”, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidența C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. AGROMEC VEDEA S.A. Argeș (CUI:185839) începând cu  
data de 28.10.2011. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

DECIZIA NR. 1083 / 27.10.2011 
În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) și art.10 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat 

prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,  

art.43 alin.(2) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței și art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011, 
în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1341/13.10.2010, Decizia nr.1645/15.12.2010 și  

Decizia nr.577/17.06.2011, 
având în vedere Sentința nr.2218/F/05.10.2011 prin care Tribunalul Bihor a dispus începerea procedurii generale a 

falimentului și a numit lichidatorul judiciar pentru S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO ORADEA S.A. Bihor, 
ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de  

S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO ORADEA S.A. Bihor, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO ORADEA S.A. 
Bihor (CUI:3468643) începând cu data de 01.11.2011. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 



 
DECIZIA NR. 1084 / 27.10.2011 

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) și art.10 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat 
prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și art.2 din 
Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011, 

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1341/13.10.2010, Decizia nr.1645/15.12.2010 și  
Decizia nr.577/17.06.2011, 

având în vedere Sentința nr.2218/F/05.10.2011 prin care Tribunalul Bihor a dispus începerea procedurii generale a 
falimentului și a numit lichidatorul judiciar pentru S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO ORADEA S.A. Bihor, 

având în vedere Decizia nr.1083/27.10.2011 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de  
S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO ORADEA S.A. Bihor, 

ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de  
S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO ORADEA S.A. Bihor, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO ORADEA S.A. Bihor  
(CUI:3468643) începând cu data de 01.11.2011. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1085 / 27.10.2011 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și 
modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.575/17.06.2011, 
în baza prevederilor art.1 alin.(3) și art.4 alin.(1) și (2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și ale art.1 alin.(2), art.18, art.19 și art.20 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții 
financiare, 

ținând cont de prevederile art.1 și art.2 alin.(1) și (2) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.16/17.11.2010, 
în conformitate cu dispozițiile art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. b) și art.6 alin.(1) din Regulamentul nr.4/2009 privind  

Registrul C.N.V.M., 
având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. 

nr.1488/12.10.2011, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.30635/17.10.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR02ASIF/121898 care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de agent pentru 
servicii de investiții financiare a domnului Cîmpian Zsolt-Attila, autorizat în numele societății de servicii de investiții financiare 
INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu nr.20A, corp A - parter și corp B, 
jud. Cluj. 
Art. 2. Se atestă înscrierea domnului Cîmpian Zsolt-Attila în Registrul C.N.V.M., în calitate de agent delegat,  
cu nr.PFR02ADEL/120876. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. are obligația să solicite C.N.V.M. 
retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art.1 și radierea acesteia din Registrul C.N.V.M., cel târziu la data încetării 
raporturilor de muncă dintre aceasta și societate. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către societatea de servicii de investiții financiare  
INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1086 / 27.10.2011 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și 
modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.575/17.06.2011, 
în temeiul art.1 alin.(3) și art.4 alin.(1) și (2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2) și art.18 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
ținând cont de prevederile art.1 și art.2 alin.(1) și (2) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.16/17.11.2010, 
în conformitate cu prevederile art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul C.N.V.M., 
având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A. Cluj-Napoca, 

înregistrată la C.N.V.M. cu nr.29387/05.10.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează doamna Constantinescu Patricia, având Atestatul profesional nr.126/05.09.2011, în calitatea de agent 
pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A. cu sediul social 



situat în Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie 1989 nr.104, jud. Cluj. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei Constantinescu Patricia în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR02ASIF/402478 în calitate de agent 
pentru servicii de investiții financiare. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A. are obligația să solicite C.N.V.M. retragerea autorizației 
acordate persoanei menționate la art.1 și radierea acesteia din Registrul C.N.V.M. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă 
dintre aceasta și societate. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
BT SECURITIES S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1087 / 27.10.2011 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și 
modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.575/17.06.2011, 
în temeiul art.1 alin.(3) și art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.13 alin.(1) lit. g) și art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de 

investiții financiare, 
având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare EFG EUROBANK SECURITIES S.A., înregistrată la 

C.N.V.M. cu nr.29670/06.10.2011, completată prin adresa nr.30267/12.10.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare, ca urmare a schimbării 
denumirii societății din EUROBANK EFG EQUITIES S.A. în „EFG EUROBANK SECURITIES S.A.”, în conformitate cu prevederile 
Hotărârii A.G.E.A. nr.2 din data de 19.09.2011. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
EFG EUROBANK SECURITIES S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1088 / 27.10.2011 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și 
modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.575/17.06.2011, 
în temeiul art.1 alin.(3) și art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.73 alin.(1) lit. a) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și ale art.6 alin.(1) din 

Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare INTERFINBROK CORPORATION S.A. înregistrată la 

C.N.V.M. cu nr.30320/13.10.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de Control Intern acordată doamnei COMĂNESCU MIHAELA 
FLORENTINA prin Decizia C.N.V.M. nr.1906/22.06.2005, în numele societății de servicii de investiții financiare  
INTERFINBROK CORPORATION S.A. cu sediul social situat în Constanța, str. Călărași nr.1, jud. Constanța. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR13RCCI/130067 care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de reprezentant al 
Compartimentului de Control Intern a doamnei COMĂNESCU MIHAELA FLORENTINA. 
Art. 3. După retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art.1 al prezentei decizii, aceasta nu va putea fi încadrată și 
autorizată în cadrul Compartimentului de Control Intern al unei alte societăți de servicii de investiții financiare pentru o perioadă de 
15 zile de la data retragerii autorizației. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare 
INTERFINBROK CORPORATION S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1089 / 27.10.2011 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și 
modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.575/17.06.2011, 
în temeiul art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere prevederile art.13 alin.(1) lit. f) și art.15 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A. înregistrată la 

C.N.V.M. cu nr.29230/03.10.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 



DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare RAIFFEISEN CAPITAL & 
INVESTMENT S.A. ca urmare a retragerii autorizației de funcționare a sediului secundar (agenție) din București,  
bd. Ion Mihalache nr.187, parter, sector 1, autorizat prin Decizia nr.2133/06.11.2008. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A. are obligația să transmită la 
C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare de mențiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la O.R.C. a modificării în 
modul de organizare și funcționare menționată la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către societatea de servicii de investiții financiare RAIFFEISEN CAPITAL 
& INVESTMENT S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1090 / 27.10.2011 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și 
modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.575/17.06.2011, 
în temeiul art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.26 alin.(1) și art.27 alin.(1) lit. a) și alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006 

privind serviciile de investiții financiare, 
potrivit prevederilor art.6 alin.(1) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A. înregistrată la 

C.N.V.M. cu nr.29231/03.10.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată de C.N.V.M. doamnei GHIMBULUȚ ANA-MARIA 
prin Decizia nr.608/24.04.2007 poz. 3, în numele societății de servicii de investiții financiare RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A. 
cu sediul social situat în București, Piața Charles de Gaulle nr.15, et.4, sector 1. 
Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.PFR02ASIF/401352, reprezentând înregistrarea doamnei GHIMBULUȚ ANA-MARIA în 
calitate de agent pentru servicii de investiții financiare, autorizat în numele societății de servicii de investiții financiare  
RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către societatea de servicii de investiții financiare RAIFFEISEN CAPITAL 
& INVESTMENT S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1091 / 27.10.2011 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și 
modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.575/17.06.2011, 
în temeiul art.1 alin.(3) și art.17 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.73 alin.(1) lit. a) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind 

serviciile de investiții financiare și ale art.6 alin.(1) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare ACTINVEST S.A., prin adresa 

nr.527/06.10.2011, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.29907/10.10.2011, completată prin adresa nr.30321/13.10.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei Popescu Otilia-Elena prin 
Decizia C.N.V.M. nr.4820/08.12.2004, în numele societății de servicii de investiții financiare ACTINVEST S.A. cu sediul social situat 
în Brașov, str. Nicolae Iorga nr.2, jud. Brașov. 
Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.PFR13RCCI/400061, reprezentând înregistrarea doamnei Popescu Otilia-Elena în 
calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern, autorizat în numele societății de servicii de investiții financiare 
ACTINVEST S.A. 
Art. 3. După retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art.1 al prezentei decizii, aceasta nu va putea fi încadrată și 
autorizată în cadrul Compartimentului de control intern al unei alte societăți de servicii de investiții financiare pentru o perioadă de  
15 zile de la data retragerii autorizației. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
ACTINVEST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

DECIZIA NR. 1092 / 27.10.2011 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și 

modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.575/17.06.2011, 



în temeiul art.1 alin.(3) și art.4 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 
ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.26 alin.(1) și art.27 alin.(1) lit. a) și alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006 
privind serviciile de investiții financiare, 

în baza art.6 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare PRIME TRANSACTION S.A. înregistrată la C.N.V.M. 

cu nr.30798/17.10.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului VASILESCU VLAD, acordată de C.N.V.M. 
prin Decizia nr.727/28.07.2011, în numele societății de servicii de investiții financiare PRIME TRANSACTION S.A. cu sediul social 
situat în București, str. Caloian Județul nr.22, sector 3. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR02ASIF/402458 care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de agent pentru 
servicii de investiții financiare a domnului VASILESCU VLAD. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
PRIME TRANSACTION S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1093 / 27.10.2011 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și 
modificat prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.575/17.06.2011, 
în temeiul art.1 alin.(3), art.53 alin.(1) și art.58 alin.(7) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 

completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.27 alin.(1) lit. d) și alin.(2) și art.29 alin.(1) din Regulamentul nr.15/2004 privind 

autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 
analizând solicitarea înregistrată la C.N.V.M. cu nr.25760/30.08.2011, completată prin adresele înregistrate cu 

nr.27986/20.09.2011, nr.28631/27.09.2011, nr.29070/30.09.2011 și nr.30058/11.10.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a S.A.I. SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ca urmare a 
modificării componenței Consiliului de administrație, prin numirea în calitate de administratori a domnului Eduard Cristian Gunescu și 
domnului Bucur Marian Răzvan în locul domnului Hans Vanhoof, respectiv domnului Sorin Apostol, în conformitate cu  
Hotărârile Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor din data de 03.08.2011 și data de 12.09.2011. 
Art. 2. Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare mențiuni, 
în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor intervenite în modul de organizare 
și funcționare ca urmare a modificării componenței Consiliului de administrație, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației 
emise de către C.N.V.M. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. și se 
publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIE NR. 1094 / 28.10.2011 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și 
modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

conform Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.575/17.06.2011, 
în temeiul art.41 alin.(6) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere notificarea transmisă C.N.V.M. de către Financial Services Authority - Marea Britanie (FSA), 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Articol unic. Se radiază din Registrul C.N.V.M. numărul PJM01FISMGBR0831, reprezentând înregistrarea firmei de investiții  
CARAX UK LIMITED în calitate de intermediar care prestează servicii de investiții financiare în România în temeiul  
liberei circulații a serviciilor. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

DECIZIA NR. 1095 / 28.10.2011 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și 

modificat prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 



având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.575/17.06.2011, 
în temeiul art.1 alin.(3), art.53 alin.(1) și art.58 alin.(1) și alin.(7) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital,  

cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.27 alin.(1) lit. g) și alin.(2), art.28 alin.(1) și art.29 alin.(1) din Regulamentul nr.15/2004 

privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 
analizând solicitarea S.A.I. PISCATOR CAPITAL S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.29250/03.10.2011, completată prin 

adresa înregistrată cu nr.31392/24.10.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a S.A.I. PISCATOR CAPITAL S.A., ca urmare a schimbării denumirii 
societății din „S.A.I. Piscator Capital S.A.” în „S.A.I. Atlas Asset Management S.A.”, în conformitate cu Hotărârea A.G.E.A. nr.9 din 
data de 27.09.2011. 
Art. 2. Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare mențiuni, 
în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor intervenite în modul de organizare 
și funcționare, ca urmare a modificării denumirii societății, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise  
de către C.N.V.M. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. PISCATOR CAPITAL S.A. și se publică în  
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

DECIZIA NR. 1096 / 28.10.2011 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și 

modificat prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.575/17.06.2011, 
în temeiul art.1 alin.(3), art.53 alin.(1) și art.58 alin.(1) și alin.(7) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital,  

cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.27 alin.(1) lit. g) și alin.(2), art.28 alin.(1) și art.29 alin.(1) din Regulamentul nr.15/2004 

privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 
analizând solicitarea S.A.I. PISCATOR CAPITAL S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.29250/03.10.2011, completată prin 

adresa înregistrată cu nr.31392/24.10.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a S.A.I. PISCATOR CAPITAL S.A., ca urmare a modificării emblemei 
societății, în conformitate cu Hotărârea A.G.E.A. nr.9 din data de 27.09.2011, astfel: 
 
 
 
 
 

S.A.I.  ATLAS  ASSET  MANAGEMENT  S.A. 
 

Art. 2. Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare mențiuni, 
în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor intervenite în modul de organizare 
și funcționare, ca urmare a modificării emblemei societății, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației  
emise de către C.N.V.M. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. PISCATOR CAPITAL S.A. și se publică în  
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

DECIZIA NR. 1097 / 28.10.2011 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și 

modificat prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.575/17.06.2011, 
în temeiul art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.26 și art.27 alin.(1) lit. a) și alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006, 
în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere cererea formulată de BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.29386/05.10.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare a doamnei Marta Matyas, acordată de către C.N.V.M. 
prin Decizia nr.419/05.06.2011 poziția nr.12 în numele BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. 



Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. numărul PFR02ADEL/190832, reprezentând înregistrarea în calitate de agent delegat în 
numele BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE a doamnei Marta Matyas. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. și se publică în  
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1098 / 28.10.2011 

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin 
OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, a Dispunerii de măsuri nr.8/2006 și art.2 din 

Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011, 
ca urmare a transmiterii de către S.C. CONFARG S.A. Argeș a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 

26.04.2011 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României,  
Partea a IV-a, nr.1749/17.05.2011 și înregistrată la ORC prin CIM nr.19493/11.05.2011, 

având în vedere Atestatul nr.123/26.10.2011 prin care s-a luat act de CIM nr.19493/11.05.2011, 
având în vedere Decizia nr.1078/26.10.2011 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de  

S.C. CONFARG S.A. Argeș, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 24.10.2011,  

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din evidența C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. CONFARG S.A. Argeș (CUI:156094) începând cu  
data de 28.10.2011. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ATESTAT NR. 123 / 26.10.2011 

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.9 alin.(3) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin 
OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, a Dispunerii de măsuri nr.8/2006 și art.2 din 

Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011, 
ca urmare a transmiterii de către S.C. CONFARG S.A. Argeș a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 

26.04.2011 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României,  
Partea a IV-a, nr.1749/17.05.2011 și înregistrată la ORC prin CIM nr.19493/11.05.2011, 

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 24.10.2011,  
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 
Art. 1. C.N.V.M. ia act de CIM nr.19493/11.05.2011 prin care a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Argeș mențiunea referitoare la Hotărârea AGEA din data de 26.04.2011 a S.C. CONFARG S.A. Argeș (CUI:156094) 
privind retragerea valorilor mobiliare ale societății de la tranzacționare pe piața RASDAQ, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a, nr.1749/17.05.2011. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 
ATESTAT NR. 124 / 28.10.2011 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și 
modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

conform Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.575/17.06.2011, 
în temeiul art.3 alin.(1) și (2) și ale art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza art.7 alin.(1) pct.6 din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată 

prin Legea nr.227/2007, 
în conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
în conformitate cu prevederile art.5 alin.(1) pct.1 lit. c) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere notificarea efectuată în baza art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările 

ulterioare, transmisă la C.N.V.M. de către Authority for the Financial Markets-Olanda (AFM), 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 
Articol unic. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a firmei de investiții ING AM INSURANCE COMPANIES B.V. autorizată de 
către Authority for the Financial Markets - Olanda (AFM), care va putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a 



serviciilor, serviciile și activitățile de investiții prevăzute în obiectul de activitate autorizat de autoritatea competentă din țara de 
origine, după cum urmează: 
 

Autoritatea competentă 
care a autorizat FISM 

Denumire firmă 
de investiții 

(FISM) 

Nr. de înregistrare în 
Registrul C.N.V.M. 

Adresa 
Servicii și activități de investiții prevăzute de 
OUG nr.99/2006, aprobată și modificată prin 

Legea nr.227/2007 
Authority for the Financial 
Markets - Olanda (AFM) 

ING AM Insurance 
Companies B.V 

PJM01FISMNLD1346 
Schenkkade G5, 2595 A5, 
Hague 

art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), d), e) și lit. B - d) 
 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
ATESTAT NR. 125 / 28.10.2011 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și 
modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

conform Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.575/17.06.2011, 
în temeiul art.3 alin.(1) și (2) și ale art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza art.7 alin.(1) pct.6 din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată 

prin Legea nr.227/2007, 
în conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
în conformitate cu prevederile art.5 alin.(1) pct.1 lit. c) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere notificările efectuate în baza art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările 

ulterioare, transmise la C.N.V.M. de către Financial Services Authority UK (FSA), 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 
Articol unic. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a următoarelor firme de investiții autorizate de către  
Financial Services Authority UK (FSA), care vor putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor, serviciile și 
activitățile de investiții prevăzute în obiectul de activitate autorizat de autoritatea competentă din țara de origine, conform anexei, 
parte integrantă a prezentului atestat. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Atestatul C.N.V.M. nr.125/28.10.2011 

 

Nr. 
crt. 

Autoritatea 
competentă care a 

autorizat FISM 
Denumire FISM 

Nr. de înregistrare în 
Registrul C.N.V.M. 

Adresă 
Servicii și activități de investiții 

prevăzute de OUG nr.99/2006, aprobată 
și modificată prin Legea nr.227/2007 

1. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Leighton Brothers Limited PJM01FISMGBR1347 
57 Highbury Hill, London, 
N5 1SU 

art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), e), g) și  
lit. B - c) 

2. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Carbon Financial  
Partners LTD 

PJM01FISMGBR1348 
61 Manor Place, Edinburgh, 
Midlothian, EH3 7EG 

art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), e) și lit. B - e) 

3. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Negentropy Capital 
Partners LLP 

PJM01FISMGBR1349 
1 Vine Street, London,  
W1J 0AH 

art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), d), e) și  
lit. B - c), e) 

 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
 

ATESTAT NR. 126 / 28.1.2011 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și 

modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
conform Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.575/17.06.2011, 
în temeiul art.3 alin.(1) și (2) și ale art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza art.7 alin.(1) pct.6 din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată 

prin Legea nr.227/2007, 
în conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
în conformitate cu prevederile art.5 alin.(1) pct.1 lit. c) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere notificările efectuate în baza art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările 

ulterioare, transmise la C.N.V.M. de către Cyprus Securities and Exchange Commission (CSEC), 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 
Articol unic. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a următoarelor firme de investiții autorizate de către Cyprus Securities and 
Exchange Commission (CSEC), care vor putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor, serviciile și 
activitățile de investiții prevăzute în obiectul de activitate autorizat de autoritatea competentă din țara de origine, conform anexei, 
parte integrantă a prezentului atestat. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

—————————————————————————————————————————————————————————— 



Anexă la Atestatul C.N.V.M. nr.126/28.10.2011 
 

Nr. 
crt. 

Autoritatea 
competentă care a 

autorizat FISM 

Denumire 
FISM 

Nr. de înregistrare în 
Registrul C.N.V.M. 

Adresă 
Servicii și activități de investiții 

prevăzute de OUG nr.99/2006, aprobată 
și modificată prin Legea nr.227/2007 

1. 
Cyprus Securities and 
Exchange Commission 
(CSEC) 

Seven Star 
Brokers LTD 

PJM01FISMCYP1350 
1, Giorgiou A, Monastiraki Complex, 
Office 301, 4040 Limassol, Cipru 

art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), și lit. B - b), d) 

2. 
Cyprus Securities and 
Exchange Commission 
(CSEC) 

GPB Financial 
Services LTD 

PJM01FISMCYP1351 
50, Agias Zonis Street, Arianthi 
Court, 2nd Floor, 3090 Limassol, 
Cipru 

art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - e), f) și lit. B - f) 

 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
ATESTAT NR. 127 / 28.10.2011 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și 
modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

conform Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.575/17.06.2011, 
în temeiul art.3 alin.(1) și (2) și ale art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza art.7 alin.(1) pct.6 din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată 

prin Legea nr.227/2007, 
în conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
în conformitate cu prevederile art.5 alin.(1) pct.1 lit. c) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere notificarea efectuată în baza art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările 

ulterioare, transmisă la C.N.V.M. de către Financial Services Authority UK (FSA), 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 
Articol unic. Se actualizează serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prestate de firma de investiții  
CMC MARKETS UK PLC autorizată de către Financial Services Authority UK (FSA), și înscrisă în Registrul C.N.V.M.,  
după cum urmează: 
 

Autoritatea competentă 
care a autorizat FISM 

Denumire FISM 
Nr. de înregistrare în 
Registrul C.N.V.M. 

Adresă 
Servicii și activități de investiții 

prevăzute de OUG nr.99/2006, aprobată 
și modificată prin Legea nr.227/2007 

Financial Services 
Authority UK (FSA) 

CMC Markets UK PLC PJM01FISMGBR0234 
133 Houndsditch, London 
EC3A 7BX 

art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), c) și 
lit. B - d), e) 

 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

ATESTAT NR. 128 / 28.10.2011 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și 

modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
conform Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.575/17.06.2011, 
în temeiul art.3 alin.(1) și (2) și ale art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza art.7 alin.(1) pct.6 din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată 

prin Legea nr.227/2007, 
în conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
în conformitate cu prevederile art.5 alin.(1) pct.1 lit. c) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere notificarea efectuată în baza art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările 

ulterioare, transmisă la C.N.V.M. de către Central Bank of Ireland, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 
Articol unic. Se actualizează serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prestate de firma de investiții  
FCSTONE COMMODITY SERVICES (EUROPE) LIMITED autorizată de către Central Bank of Ireland și înscrisă în  
Registrul C.N.V.M., după cum urmează: 
 

Autoritatea 
competentă care 
a autorizat FISM 

Denumire FISM 
Nr. de înregistrare în 
Registrul C.N.V.M. 

Adresă 
Servicii și activități de investiții 

prevăzute de OUG nr.99/2006, aprobată 
și modificată prin Legea nr.227/2007 

Central Bank of 
Ireland 

Fcstone Commodity 
Services (Europe) Limited 

PJM01FISMIRL0952 
5th Floor, Portview House, 
Thorncastle St Dublin 4, Irlanda 

art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), d), e) și 
lit. B - d), e), g) 

 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
AVIZ NR. 40 / 24.10.2011 

În temeiul articolelor 2, 7 și 9 alin.(4) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 
aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art.206 alin.(1) lit. a) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 



completările ulterioare și ale art.74 alin. (13) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, astfel cum a fost modificat prin  
Regulamentul C.N.V.M. nr.31/2006 privind completarea unor reglementări ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, în vederea 
implementării unor prevederi ale directivelor europene, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 
ca urmare a adresei SSIF Goldring S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.30492/13.10.2011, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 24.10.2011,  

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 
AVIZ 

Art. 1. Se aprobă anunțul prin care domnul Gheorghiță Nicolae își exprimă intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor 
S.C. SERVICII TEHNICE COMUNALE S.A. Sovata. 
Art. 2. Prețul la care urmează a se realiza retragerea acționarilor este de 23 lei/acțiune. 
Art. 3. Prezentul aviz se va publica în Buletinul C.N.V.M. 

PREȘEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

 


